Hoogtepunten Ierland
8.4

12 dagen v.a.

2.398,-

reissom 1-pk v.a. 2.998,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Aer Lingus
ruimbagage
middenklassehotels
11x (Iers) ontbijt en 10x diner
whiskey- en Irish coffee-proeverij
demonstratie met schaapshonden
gids Derry over Bloody Sunday
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Dublin, Galway en Belfast
Cliffs of Moher en Ring of Kerry
Giant’s Causeway en Burren NP
schiereiland Dingle
Wicklow Mountains
Saint Patrick’s Cathedral
Trinity College en Muckross House
Minaun Cliffs op Achill Island
Kylemore Abbey

Vertrekdata 2023

• 29 mei • 12 juni • 3 en 17 juli • 7
augustus • 4 september

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• drankjes en maaltijden tijdens
vluchten • entreegelden • fooien •
kosten eventuele lokale gidsen

Reisleider Frits: “In Londonderry vertelt een Noord-Ierse gids ons
het indrukwekkende verhaal van Bloody Sunday.”

Land van mystieke schoonheid
Ierland is een groen paradijs vol weilanden met schapen omgeven door
stenen muurtjes. Mistige klippen en krijsende zeevogels aan de kust worden
afgewisseld met grasgroene heuvels en diepblauwe meren. Op cultureel
gebied heeft Ierland zich de laatste decennia snel ontwikkeld. In Belfast en
Londonderry worden de sporen van de Troubles nu deel van het historische
erfgoed. Galway is uitgegroeid tot een bloeiende studentenstad. En in Dublin
is de Georgian architectuur met succes gerestaureerd.
Maar misschien het eerste dat u opvalt als u in Ierland aankomt, is de
buitengewone vriendelijkheid van de Ieren, misschien wel het meest vriendelijke
volk van Europa. Waar u ook komt, steeds weer wordt u verwelkomd door een
lach en een vriendelijk woord! De Ieren verontschuldigden zich zelfs als het weer
een keertje minder is dan gehoopt. Reis mee en u zult zeker verrast worden!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11
dag 12

Vlucht Amsterdam – Dublin en naar Belfast in Noord-Ierland
Giant’s Causeway en wandelen over de stadsmuren van Londonderry
Idyllisch Donegal en Museum of Country Life
Achill Island en Connemara met Kylemore Abbey
Bruisend Galway, Irish Coffee en een vrije middag
Nationaal park Burren en spectaculaire Cliffs of Moher
Schiereiland Dingle en Gallerus
Ring of Kerry en Muckross House
Het bijzondere eiland Garinish en Irish whiskey
Tipperary en Kilkenny: kastelen en andere middeleeuwse bouwwerken
Ongerept landschap van Wicklow Mountains en dynamisch Dublin
Terugvlucht Dublin – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

